Địa chỉ chữa bệnh đi tiểu buốt uy tín ở Hà Nội
Tiểu buốt là hiện tượng đau buốt khi đi tiểu, thường gặp ở nam giới trong độ tuổi trung niên, chủ yếu do các viêm
nhiễm gây ra. Bệnh tiểu buốt không những gây ra những đau đớn và phiền toái cho người bệnh, mà còn có ảnh
hưởng rất lớn tới khả năng sinh sản của người bệnh khi viêm nhiễm lây lan tới các bộ phận quan trọng của hệ
thống sinh dục. Việc tìm hiểu về địa chỉ chữa tiểu buốt ở Hà Nội có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình điều
trị bệnh và quyết định đến kết quả điều trị. Vậy tại Hà Nội có địa chỉ chữa tiểu buốt nào có uy tín và chất lượng
tốt?

Tại Hà Nội có địa chỉ chữa tiểu buốt nào tốt?
Phòng khám nam khoa Thái Hà là địa chỉ chữa tiểu buốt ở Hà Nội có uy tín và chất lượng hàng đầu với đội ngũ y
bác sĩ chuyên khoa có trình độ chuyên môn cao (100% bác sĩ có trình độ học vấn sau đại học, từng đi tác nghiệp
tại nước ngoài), kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chữa bệnh tiểu buốt, cộng thêm các trang thiết bị y tế hiện
đại, tiện nghi được nhập khẩu từ các nước phát triển, tiên tiến hàng đầu ở trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Đức,
Hàn Quốc, Italia, ...
Cách chữa tiểu buốt tại phòng khám đa khoa Thái Hà
Tại phòng khám đa khoa Thái Hà có 3 cách chữa tiểu buốt phổ biến và đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất, đó là:
chữa tiểu buốt bằng thuốc kháng sinh, chữa tiểu buốt bằng phẫu thuật; và chữa tiểu buốt bằng Đông y. Khi bạn
phát hiện bản thân xuất hiện các triệu chứng của bệnh tiểu buốt thì nên đến khám bác sĩ ngay để được điều trị kịp
thời. Bác sĩ sẽ căn cứ vào kết quả xét nghiệm, kiểm tra để đưa ra cách chữa cho phù hợp.
Chữa tiểu buốt bằng thuốc kháng sinh
Bác sĩ sẽ căn kết vào kết quả kiểm tra để kê cho bạn một số loại thuốc kháng sinh để điều trị làm giảm viêm
nhiễm, dần dần khắc phục các triệu chứng của tiểu buốt. Nếu xét nghiệm thấy có vi trùng trong nước tiểu, bác sĩ
sẽ kê cho bạn một số loại kháng sinh liều cao để ức chế và tiêu diệt vi trùng gây bệnh. Ngoài ra, bác sĩ kê thêm
cho bạn một số loại thuốc khác có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại vi
khuẩn gây bệnh.
Lưu ý: Trong quá trình sử dụng thuốc kháng sinh để chữa bệnh tiểu buốt, bạn cần tuân thủ theo đúng chỉ dẫn của
bác sĩ về việc dùng thuốc, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để cho cơ thể mau chóng phục hồi. Khi bị tiểu buốt, bạn nên
nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước để thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu, giảm nhẹ triệu chứng của bệnh.
Chữa tiểu buốt bằng phẫu thuật
Bác sĩ sẽ chỉ định bạn tiến hành phẫu thuật để điều chữa bệnh một cách triệt để nếu bạn bị tiểu buốt do sỏi bàng
bàng, sỏi thận, u trong niệu đạo, ... Bác sĩ chỉ tiến hành phẫu thuật khi đã sử dụng thuốc để chữa tiểu buốt những
vẫn không khỏi.
Chữa tiểu buốt bằng Đông y
1. Chữa tiểu buốt bằng củ sắn dây
Lấy củ sắn dây cạo sạch vỏ, rửa sạch, thái nhỏ ra từng miếng, phơi khô đem sấy giòn. Sau đó đem giã nhỏ cho mịn
là có thể dùng để chữa tiểu buốt được. Cách dùng: đem pha bột sắn dây hòa với nước để uống hằng ngày, bạn có
thể pha thêm chút đường cho dễ uống. Bột sắn dây rất mát nên có công dụng làm giảm các triệu chứng nóng,
buốt, đau rát khi đi tiểu.
2. Chữa tiểu buốt bằng bí xanh (bí đao)

Lấy một miếng bí xanh to bằng cái bát cơm, gọt sạch vỏ bên ngoài, đem giã nát, vắt lấy nước cốt, hòa thêm chút
muối là có thể uống được. Bạn cũng có thể ăn bí xanh sống hằng ngày cũng có thể làm giảm các triệu chứng của
bệnh tiểu buốt trong khoảng 10 ngày.
Phòng khám nam khoa Thái Hà là một địa chỉ chữa tiểu buốt ở Hà Nội có uy tín và chất lượng. Bạn hãy liên hệ với
phòng khám theo số điện thoại 0379544317 để được các chuyên gia tư vấn miễn phí và đặt lịch khám. Hoặc trực
tiếp tới địa chỉ số 212 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội để thăm khám và điều trị tận gốc bệnh tiểu buốt.
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